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Hội thảo kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chiều 11/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ
chức Hội thảo với nội dung “Lời kêu gọi thi
đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá
trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi
đua yêu nước hiện nay”. Tham dự hội thảo
có các đồng chí: Trần Văn Hiệp - UVBTV,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh
Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư
Thành ủy Đà Lạt cùng đại diện lãnh đạo

các Ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh…
Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm kỷ
niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Báo cáo
đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Lời kêu gọi thi
đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội
dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua

ái quốc. Đồng thời là văn kiện chứa đựng
những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị
sâu sắc về cả lý luận và thực tiễn đối với
phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là
thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán
trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu
nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội
mới, con người mới...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng
thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng,
lắng nghe ý kiến của quần chúng.
(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12-1958, T. 9, TR. 285, 286, 288, 290)

XEM TIẾP TRANG 2

Níu giữ tiếng chiêng ngân

Tổ chức phiên họp thứ 16
chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5,
HĐND tỉnh khóa IX
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND
tỉnh khóa IX, đồng chí Trần Đức Quận
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp
thứ 16 của Thường trực HĐND tỉnh để
xem xét, quyết định một số nội dung
quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND.
Cùng tham dự còn có các đồng chí
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường
trực HĐND, UBND cùng lãnh đạo các
sở, ngành trong tỉnh.
Theo đó, các đại biểu tham dự đã
xem xét các báo cáo, tờ trình kết quả
công tác 6 tháng đầu năm, dự kiến công
tác 6 tháng cuối năm của Thường trực
HĐND tỉnh; tờ trình về chương trình
hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; tờ
trình về giải quyết các vấn đề phát sinh
giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu
năm; tờ trình về việc cho bầu bổ sung,
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND
tỉnh khóa IX...
Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần
Đức Quận đã yêu cầu UBND tỉnh và
các sở, ban, ngành triển khai các nhiệm
vụ cụ thể để tiến hành công tác thẩm
tra các nội dung mà cử tri quan tâm, từ
đó có sự chuẩn bị chu đáo và trả lời cụ
thể, mang tính chuyên sâu phù hợp với
kiến nghị, mong mỏi của cử tri tại kỳ
họp sắp tới.
N.THU

“Bóng mát”
của buôn làng
Vũ điệu Arya huyền thoại của người Churu. Ảnh: Mai Văn Bảo

TRANG 5

Phân tích chuẩn nghèo tiếp cận
đa chiều trên thực tế hộ nghèo ở Lâm Đồng

Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hộ đồng bào
dân tộc thiểu số thoát nghèo. Ảnh: Phan Nhân

Theo Quyết định về chuẩn nghèo
tiếp cận đa chiều áp dụng cho
giai đoạn 2016 -2020 của Thủ tướng
Chính phủ (số 59/2015/QĐ-TTg), các tiêu
chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016-2020 gồm tiêu
chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận
dịch vụ xã hội cơ bản.
TRANG 4

CHÍNH TRỊ

XUÂN THỌ: Hướng đến

xã nông thôn mới kiểu mẫu

TRANG 4

TRANG 3

ĐÀ LẠT:

Lựa chọn nội dung đột phá
trong học và làm theo Bác
TRANG 2

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Thanh niên Hà thành chọn phố
núi khởi nghiệp vì quá yêu Đà Lạt
TRANG 7
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Hội thảo kỷ niệm
70 năm...  TIẾP TRANG 1
... Tại hội thảo, nhiều nội
dung tuyên truyền, giáo dục
về ý nghĩa, tầm quan trọng của
công tác thi đua yêu nước theo
tư tưởng Hồ Chí Minh đối với
sự nghiệp cách mạng Việt Nam
đã được đưa ra thảo luận. Từ
đó đúc kết những kinh nghiệm,
bài học quý cho công tác thi
đua khen thưởng của tỉnh,
góp phần đẩy mạnh sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, xây dựng và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam
XHCN trong tình hình mới.
Tham luận xoay quanh
nhiều vấn đề quan trọng liên
quan tới phong trào thi đua
yêu nước ở các đơn vị với
những cách làm hiệu quả để
nhân rộng đã được trình bày
tại hội nghị.
Phát biểu tại hội thảo, đồng
chí Trần Văn Hiệp nhấn mạnh
các nhiệm vụ trọng tâm trong
thực hiện phong trào thi đua
yêu nước. Cụ thể, cần tập trung
công tác tuyên truyền các cá
nhân điển hình trong công tác
thi đua nhất là những cá nhân
trực tiếp lao động. Phát huy vai
trò của MTTQ và các đoàn thể
trong việc vận động đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân
dân, huy động sức mạnh tổng
hợp của cả xã hội trong các
phong trào thi đua yêu nước.
Nâng cao chất lượng công tác
quản lý nhà nước về thi đua,
khen thưởng. Gắn chặt công
tác thi đua với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa
XII), Nghị quyết Trung ương
5, 6, 7 (khóa XII) và các nghị
quyết chuyên đề của tỉnh.
Thực hiện nghiêm các quy
định của pháp luật về thi đua,
khen thưởng nhất là việc bình
xét từ cơ sở, phát hiện những
tấm gương “người tốt việc
tốt” để tạo sự lan tỏa cao trong
toàn xã hội. 
N.NGÀ

ĐÀ LẠT: Lựa chọn nội dung đột phá trong học

và làm theo Bác

Việc lựa chọn những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp thành phố Đà Lạt giải quyết tốt
những việc khó khăn, phức tạp, những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn.
Xây dựng tác phong
của người đứng đầu
Phó Bí thư Thường trực Thành
ủy Đà Lạt Đặng Thế Hải nhận định:
Muốn hoàn thành các mục tiêu
tương lai, mỗi cán bộ, đảng viên
phải thực sự có cả tài lẫn đức, trong
đó, đức chính là cái nền tảng, cái
cốt lõi cần được bồi đắp, vun trồng.
Vì vậy, các tổ chức Đảng cần hiểu
rằng học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
không phải là “việc phát sinh”, “việc
thêm vào”, mà là việc gốc, việc mà
nếu làm tốt thì sẽ tạo niềm tin, khí
thế, sức mạnh để hoàn thành công
tác chuyên môn, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội tại từng địa phương, đơn vị
và cũng có nghĩa là đóng góp chung
vào kết quả của thành phố.
Với nhiều cách làm đổi mới, sáng
tạo trong tuyên truyền, vận động,
triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thành
phố Đà Lạt đã được tỉnh ghi nhận
nhiều kết quả nổi bật về lĩnh vực
này. Trong đó, xác định nội dung
đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét
trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.
Trong quá trình triển khai thực
hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ
Thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo các
cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan,
đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội
xây dựng và thực hiện nghiêm túc
các quy định, quy chế làm việc, xác
định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất
là người đứng đầu. Trên cơ sở đó,
chủ động đổi mới phương thức lãnh
đạo, phong cách, tác phong công tác,
nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh
đạo. Tùy theo tình hình và điều kiện

cụ thể để xác định nội dung đột phá
và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất
là nâng cao tinh thần trách nhiệm,
sát dân, gần dân, nói đi đôi với làm,
chống bệnh thành tích, hình thức.
Theo đó, một số nội dung đột phá
được Ban Thường vụ Thành ủy Đà
Lạt xác định nhằm tạo chuyển biến
rõ nét trong học tập và làm theo Bác,
đó là: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ
chức đảng, trách nhiệm đảng viên
trong sinh hoạt Đảng để tổ chức
đảng thực sự là hạt nhân chính trị.
Xây dựng bộ máy chính quyền từ
thành phố đến cơ sở theo hướng
“liêm chính, hành động, phục vụ
nhân dân”; cán bộ, công chức, viên
chức phải thực sự “liêm chính, năng
động, sáng tạo, hết lòng vì nhân
dân”. Thành ủy đã chỉ đạo UBND
thành phố đẩy mạnh cải cách hành
chính, đổi mới tư duy trong phục vụ
nhân dân và doanh nghiệp. Trong
năm 2016, 2017 tỉ lệ giải quyết thủ
tục hành chính của thành phố là trên
99% đúng hạn.
Bên cạnh đó, thời gian qua, lãnh
đạo thành phố Đà Lạt còn tăng
cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn,
tạo điều kiện cho doanh nghiệp, kêu
gọi đầu tư và hợp tác phát triển thành
phố. Nghiêm túc triển khai việc cam
kết thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XII) và đăng ký thực hiện
Chỉ thị 05 hàng năm; trong đó, cán
bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp
ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực
hiện trước. Duy trì và thực hiện tốt
Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên
giáo và Công an thành phố trong
công tác an ninh tư tưởng, nắm chắc
tình hình tư tưởng, dư luận xã hội
để kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý
kịp thời. Tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, chấn

chỉnh những thiếu sót, giải quyết
những vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Xây
dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức
trong công việc, gần dân, trọng dân,
hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ
lợi ích nhân dân. Rèn luyện đạo đức,
lối sống trong sáng, đấu tranh chống
chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cơ hội.

Phát huy phong cách
người Đà Lạt hiền hòa thanh lịch - mến khách
Từ thành phố đến cơ sở, việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh đã
trở thành nền nếp trong sinh hoạt
Đảng. Tinh thần và ý thức trách
nhiệm vì cộng đồng của nhiều cán
bộ, công chức, viên chức tiếp tục
được nâng cao. Công tác cải cách
thủ tục hành chính của các cấp
chính quyền từng bước nâng cao
hiệu quả hoạt động, giảm phiền hà
cho doanh nghiệp và nhân dân trên
địa bàn thành phố. Nhiều khu dân
cư duy trì tốt việc thực hiện xây
dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật
tự an toàn, phòng chống tệ nạn xã
hội, giữ gìn đường phố không rác
bằng những việc làm thiết thực.
Nhiều gương điển hình, mô hình
hay đã được phát hiện và nhân rộng
tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả nổi bật, Phó Bí thư Thường
trực Thành ủy Đà Lạt cũng thẳng
thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn
tại cần khắc phục, đó là: Công tác
tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05 tại
một số tổ chức cơ sở đảng chưa sâu
rộng, tuyên truyền đến nhân dân có
phần còn hạn chế. Việc tổ chức sinh

hoạt chuyên đề về Chỉ thị 05 ở một
số TCCS đảng chưa rõ nét, nội dung
còn chung chung. Việc bổ sung, xây
dựng chuẩn mực đạo đức ở một số
đơn vị còn chậm. Kiểm điểm, đánh
giá việc thực hiện bản đăng ký và
bản cam kết cá nhân của cán bộ,
đảng viên thông qua sinh hoạt chi
bộ hàng tháng, hàng quý hiệu quả
chưa cao, còn ngại va chạm, nể
nang, né tránh. Những hạn chế này,
nếu không khắc phục sẽ làm giảm ý
nghĩa việc thực hiện Chỉ thị 05, làm
cho nó trở nên hình thức, thiếu thực
chất, lâu dài sẽ làm giảm lòng tin của
nhân dân vì tổ chức Đảng và đảng
viên chỉ nói mà không làm.
Chính vì vậy, trong thời gian tới,
Thành ủy Đà Lạt xác định tiếp tục
tổ chức thực hiện tốt việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đặc biệt, việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh phải được gắn với phát
huy phong cách người Đà Lạt hiền
hòa - thanh lịch - mến khách.
Để thực hiện có hiệu quả nội dung
đột phá này, Ban Thường vụ Thành
ủy Đà Lạt đã xây dựng Nghị quyết
chuyên đề số 05-NQ/ThU ngày
26/12/2016 về nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức thành phố Đà Lạt giai đoạn
2016 - 2020. Trong đó, mỗi đảng
viên phải thấm nhuần và trở thành
một kênh tuyên truyền, tuyên truyền
muốn đạt hiệu quả, không có gì hơn
ngoài tuyên truyền qua những tấm
gương sáng, gương sáng chính là
từng cán bộ, đảng viên. Nếu ai cũng
nghiêm túc thực hiện, nói đi đôi với
làm, có đạo đức, lối sống trong sáng,
không nề hà vất vả, sát dân, gần dân,
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm thì không cần nói nhiều, quần
chúng cũng sẽ thấy, hiểu và làm theo.
NGUYỆT THU

Làm theo Bác từ những điều giản dị
ó thể khẳng định việc
học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh đã
có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi
tầng lớp nhân dân, từ các bậc trí thức
đến những người công nhân, nông
dân bình dị, từ những người cao tuổi
đến các em thiếu niên, nhi đồng. Và,
đối với mọi tầng lớp nhân dân trên
địa bàn huyện Bảo Lâm, học tập và
làm theo Bác đã tạo ra nhiều đổi thay
trong suy nghĩ và hành động. Như
chia sẻ của em Hồ Thị Ngọc Anh
(học sinh lớp 12 A1, Trường THPT
Lộc Thành), cứ mỗi lần đối diện với
những khó khăn, em lại nhớ đến lời
Bác dặn “không có việc gì khó, chỉ
sợ lòng không bền, đào núi là lấp
biển, quyết chí ắt làm nên”. Chính lời
dặn này của Bác đã trở thành động
lực để em vượt qua những khó khăn
và thử thách mà bản thân gặp phải.
Ngọc Anh được biết đến là một học
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Một chị lao công cần mẫn với công việc quét rác hàng ngày, một ông trưởng thôn hết mình với việc
vận động bà con chung sức xây dựng nông thôn mới, một chiến sỹ công an tận tụy với việc “vì nước
quên thân, vì dân phục vụ”... Tất cả đều làm tròn chức trách và bổn phận của mình, nhưng khi gắn
với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ thì chức trách và bổn phận
này như được nâng lên một tầm cao hơn và có sức lan tỏa mạnh hơn.

Ông Hoàng Trọng Hiền, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm tặng hoa chúc mừng
những điển hình học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: Đ.Anh

sinh năng nổ, đạt được nhiều thành
tích cao ở các cuộc thi cấp tỉnh và
cấp quốc gia trong suốt thời gian
học cấp 3. Thế nhưng, để đạt được
kết quả đó, em đã phải nỗ lực vượt
qua nhiều khó khăn, kể cả phải vượt
qua một quãng đường dài dần 20 km
để đến trường. Em chia sẻ: “Chính
sự khó khăn của gia đình khiến em
suy nghĩ mình càng phải cố gắng,
nỗ lực học thật tốt không phụ lòng
mong mỏi của ba mẹ, để sau này
trở thành một người hữu ích, có thể
giúp cho gia đình và xã hội. Khi đi
du học tại Nga, điều em muốn giới
thiệu đến bạn bè nơi đây là về đất
nước Việt Nam xinh đẹp. Đất nước

ấy có độc lập như ngày hôm nay là
nhờ có Bác Hồ. Đây là tấm gương
mà mọi công dân Việt Nam đang
từng ngày học tập và làm theo để
góp phần xây dựng đất nước ngày
càng giàu đẹp hơn”.
Theo ông Bùi Hồng Sơn, Chủ
tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
Bảo Lâm, trong 2 năm 2017 - 2018,
mặt trận và các tổ chức thành viên
đã xây dựng nhiều kế hoạch để triển
khai thực hiện các chuyên đề về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Tổng kết
sơ bộ, qua 2 năm đã có 62.000 lượt
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân tham gia học tập Chỉ thị
05 và các chuyên đề liên quan đến
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Tuy nhiên, trong quá trình
tổ chức thực hiện thì giai đoạn đầu
cũng có một số khó khăn, đặc biệt là
nhiều cơ sở còn lúng túng...
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Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu
Đạt chuẩn nông thôn mới
(NTM) từ đầu năm 2015,
Xuân Thọ - xã vùng ven Đà
Lạt đang nỗ lực nâng cao chất
lượng các tiêu chí đã đạt để
hướng đến xã nông thôn mới
kiểu mẫu của thành phố.
Hoàn thiện hệ thống
đường nông thôn
Theo chân anh Phạm Thanh
Trường - cán bộ phụ trách Văn
phòng UBND xã Xuân Thọ,
chúng tôi đi thăm chiếc cầu bê
tông Phước Thiện tại làng hoa
Xuân Thành của xã.
Đây là công trình giao thông
nông thôn trị giá trên 800 triệu
đồng do Nhà nước và nhân dân
đóng góp cùng làm. Khởi công
từ tháng 12/2017, công trình này
vừa được đưa vào sử dụng trong
tháng 3 năm nay. “Chiếc cầu
trước đây làm đã lâu nên xuống
cấp, có chiếc cầu mới này giúp
người dân trong thôn đi lại vận
chuyển hàng hóa thuận tiện và
an tâm hơn nhiều” - anh Trường
tươi cười.
Nằm ở phía đông Đà Lạt, Xuân
Thọ là một xã nông nghiệp với
cộng đồng dân cư lập nghiệp lâu
đời nơi đây, nhiều người đến đây
từ những ngày đầu khi Đà Lạt
vừa hình thành. Toàn xã hiện có
trên 1.500 hộ gia đình sinh sống
với trên 6.650 người, chia thành 6
thôn, người dân sống rải rác trên
các sườn đồi, chủ yếu là làm vườn.
Vang danh nhất ở xã vùng ven
này lâu nay chính là những vạt
đồi đất đỏ thẫm nằm ở khu vực
trung tâm xã, nơi có những vườn
chuyên canh cà rốt cho củ vào
hàng đẹp nhất Đà Lạt. Cùng với
rau củ quả, người dân Xuân Thọ
còn trồng hoa với làng hoa Xuân
Thành đã được Đà Lạt công nhận
là làng hoa truyền thống.
Bên cạnh trên 150 ha rau hoa,
Xuân Thọ còn có gần 270 ha
trồng chè, trong đó có 150 ha chè
cao sản; có khoảng 850 ha đất
trồng cà phê. Với sự vận động của
xã, gần đây nhiều người dân đang
dần chuyển đổi một số diện tích
trồng cà phê và chè sang rau, hoa
vì có thu nhập cao hơn.
Điểm nổi bật nhất của xã đạt
chuẩn NTM từ năm 2015 này
chính là việc đầu tư bài bản vào
hệ thống giao thông nông thôn.
“Người dân trong xã sinh sống
bằng làm vườn, cần có đường đi
lại, vận chuyển hàng hóa, nhất

Xuất khẩu 151 triệu cành hoa
Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng
cho biết, ước 6 tháng đầu năm 2018, Lâm
Đồng xuất khẩu được 151 triệu cành hoa
các loại, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch. Thị
trường xuất khẩu của hoa Lâm Đồng chủ
yếu vẫn là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc,
Australia, Singapore. Ngoài xuất khẩu
hoa cắt cành, Lâm Đồng cũng xuất khẩu
hàng trăm ngàn đơn vị giống gồm ngọn,
cây nuôi cấy mô của nhiều chủng loại hoa
cũng như cây lấy lá trang trí. Các đơn vị
xuất khẩu hoa chủ yếu vẫn là các công ty
sản xuất lớn như Dalat Hasfarm, Sunny
Farm, Hoa Mặt Trời… và các nông hộ liên
kết với các công ty trồng hoa xuất khẩu.
D.Q

Diện tích cây ăn trái ở Đạ Tẻh
tăng mạnh

Du khách viếng thăm một mô hình du lịch canh nông tại xã Xuân Thọ. Ảnh: V.Trọng

là mùa mưa Đà Lạt kéo dài làm
nhiều con đường lầy lội, hàng hóa
khó lưu thông, nên ưu tiên hàng
đầu của xã là hoàn thiện hệ thống
đường sá” - ông Trường cho biết.
Theo thống kê của xã, gần như
trên 8 km đường nối các thôn
phần lớn đến nay đã được đầu tư
nâng cấp phủ nhựa đường hoặc
bê tông, phần còn lại là đường
cấp phối đảm bảo đi lại và vận
chuyển hàng hóa. Cùng đó, toàn
bộ 17 tuyến đường ngõ xóm dài
trên 16 km đều được đầu tư phủ
nhựa hoặc bê tông hóa; 22 tuyến
đường trục chính nội đồng dài
hơn 25,5 km cũng được phủ nhựa
hoặc bê tông hơn nửa, phần còn
lại được rải đá cấp phối; nhiều con
đường trong số này có vốn đầu
tư rất lớn lên đến tiền tỷ từ nhiều
nguồn trong đó phần lớn từ kinh
phí Nhà nước cùng sự đóng góp
của người dân.
Như trong năm nay, theo ông
Trường, xã đang tiếp tục mở rộng
và nâng cấp thêm 4 công trình
đường giao thông tại các thôn, chủ
yếu là các đường ra đồng sản xuất.
Về cơ bản, tất cả 19/19 tiêu chí
NTM xã đều đạt và vượt mức
chuẩn, xã có trạm y tế, trường
mầm non và tiểu học đạt chuẩn
quốc gia; có tỷ lệ hộ nghèo rất
thấp dưới 4%; có thu nhập bình
quân đầu người trên 55 triệu
đồng/năm.

Những giải pháp
Tháng 5/2017, Đà Lạt đã chọn
Xuân Thọ là xã điểm xây dựng
NTM kiểu mẫu tại thành phố.
Dù cho đến nay vẫn chưa có
những tiêu chí cụ thể về xây dựng

NTM kiểu mẫu được các cấp ban
hành, nhưng Xuân Thọ trong thời
gian gần đây đã có những nỗ lực
đáng kể để nâng cao tất cả các tiêu
chí đã đạt được nhằm hướng đến
một xã NTM kiểu mẫu.
Trước nhất, theo ông Trường,
xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng
trong người dân bộ tiêu chí quốc
gia về xây dựng NTM để vận
động mọi người dân cùng tham
gia; gắn kết xây dựng NTM với
phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư tại địa phương.
Trong sản xuất, xã tiếp tục vận
động cộng đồng dân cư trên địa
bàn chuyển đổi sang các cây trồng
có hiệu quả hơn tính trên đơn vị
diện tích, đặc biệt là đầu tư nhà
kính, nhà lưới, áp dụng công nghệ
mới trong trồng rau, hoa, cà phê;
phát triển mô hình du lịch canh
nông nhằm nâng cao thu nhập.
Để nông dân nắm bắt các công
nghệ mới, xã trong nhiều năm
nay cũng phối hợp với thành phố
thường xuyên mở các lớp đào
tạo tập huấn hằng năm. Trong 5
tháng đầu năm 2018, Hội Nông
dân xã đã phối hợp với Trung
tâm Nông nghiệp thành phố, Chi
cục Bảo vệ thực vật tỉnh và các
công ty sản xuất tổ chức 4 lớp tập
huấn sử dụng phân bón, phòng trừ
dịch hại cho 185 nông dân tham
gia. Xã cũng phối hợp với Trung
tâm Nghiên cứu khoai tây - dâu
và hoa tại Đà Lạt triển khai 1 mô
hình khảo nghiệm giống khoai tây
200 m2 tại thôn Đa Quý của xã.
Lâu nay xã cũng vận động
dân đào thêm ao hồ nhỏ cung
cấp nước tưới trong nông nghiệp

(gần 80% diện tích sản xuất nông
nghiệp của xã hiện nay đã được
tưới bởi hệ thống 3 hồ đập thủy
lợi cùng các ao hồ nhỏ); vận động
người dân tiếp tục đóng góp cùng
Nhà nước để bê tông hóa các
tuyến đường còn lại trong đó có
các con đường dẫn ra đồng, đồng
thời vận động dân đóng góp để
kéo điện vào các khu vực sản xuất
chưa có điện.
Để hướng đến một nền nông
nghiệp bền vững, xã cũng đang
phối hợp với thành phố để xây
dựng các bể thu gom rác thải nguy
hại, chai lọ hóa chất nông nghiệp
đã qua sử dụng trên đồng ruộng.
Tính đến thời điểm này, toàn xã
đã có trên 344 ha canh tác áp dụng
nông nghiệp công nghệ cao trong
tổng số 1.500 ha đất nông nghiệp
của xã. Tại xã, đã xuất hiện không
ít các nhà vườn với hệ thống nhà
kính canh tác hoa vào hàng hiện
đại. Đặc biệt trong đầu năm nay,
Công ty TNHH Sàn giao dịch
hoa Himeji - Nhật Bản, thông
qua thành phố Đà Lạt, đã đầu tư
tại xã một nhà kính rộng 2.000 m2
để phát triển dự án vùng hoa chất
lượng cao tại đây.
“Xã chủ trương phát huy
tiềm năng và thế mạnh của địa
phương, tranh thủ nguồn vốn đầu
tư ngân sách nhà nước gắn với
huy động nguồn lực của doanh
nghiệp và người dân để đầu tư
hạ tầng nông thôn, xây dựng thiết
chế văn hóa, nhằm cải thiện đời
sống vật chất lẫn tinh thần của
người dân, tạo ra sức mạnh tổng
hợp cho công cuộc xây dựng
NTM” - ông Trường khẳng định.
VIẾT TRỌNG

Gần 112 ngàn lượt hộ đồng bào DTTS được vay vốn tín dụng chính sách
Qua 10 năm (2007-2017) triển
khai các chương trình tín dụng
chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng, đã có 121.577 lượt hộ đồng
bào dân tộc thiểu số (DTTS) vay
vốn, với dư nợ đến 31/5/2018 là
852.091 triệu đồng. Các chương
trình tín dụng chính sách xã hội
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được bổ sung qua các năm, đa
dạng đối tượng thụ hưởng, tác
động đa chiều đến cuộc sống của
đồng bào DTTS, góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương nói chung
và vùng đặc biệt khó khăn, vùng
DTTS nói riêng.

Thực hiện các chương trình
tín dụng chính sách dành riêng
cho hộ đồng bào DTTS nghèo
tại Lâm Đồng, 10 năm qua, đã
có 5.358 lượt hộ đồng bào DTTS
được vay vốn tín dụng chính
sách để phát triển sản xuất. Dư
nợ cho vay hộ đồng bào DTTS

nghèo đến 31/5/2018 là 16.112
triệu đồng/1.418 hộ dư nợ, trong
đó dư nợ cho vay theo Quyết
định 54/QĐ-TTg là 5.003 triệu
đồng/656 hộ, dư nợ cho vay
theo Quyết định 755/QĐ-TTg là
11.109 triệu đồng/762 hộ.
PHẠM LÊ

Theo thống kê của địa phương, trong
khoảng 5 năm trở lại nay, diện tích cây
ăn trái ở huyện Đạ Tẻh đã và đang tăng
mạnh theo cấp số nhân và hiệu quả kinh
tế mang lại cũng cao hơn nhiều so với các
loại cây trồng khác.
Nếu như năm 2013, diện tích cây ăn
trái của toàn huyện Đạ Tẻh chỉ dao động
khoảng 100 - 120 ha thì nay con số này đã
tăng lên hơn 700 ha với các loại cây ăn trái
chính như sầu riêng, quýt đường và bưởi
da xanh. Theo đó, sầu riêng được xem là
cây trồng tiềm năng, với diện tích đã trồng
ước đạt hơn 350 ha; trong đó, có khoảng
200 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt từ
12 - 15 tấn/ha. Theo đánh giá, hiệu quả
kinh tế từ các loại cây ăn trái đang mang
lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm và được
xem là nguồn thu nhập cao hơn nhiều
lần so với cây trồng truyền thống của địa
phương. Với những lợi thế sẵn có về khí
hậu, thổ nhưỡng, Đạ Tẻh đang hướng tới
để phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái
trong những năm tới. Cụ thể, năm 2018,
địa phương đã bố trí nguồn kinh phí 7 tỷ
đồng để hỗ trợ miễn phí cho người dân
địa phương chuyển đổi các diện tích cây
điều già cỗi kém hiệu quả sang trồng các
loại cây trồng tiềm năng như dâu tằm,
sầu riêng, bưởi da xanh, quýt đường và
tầm vông… Đến hiện tại, người dân toàn
huyện đã đăng ký chuyển đổi hơn 1.400
ha; trong đó diện tích cây ăn trái sẽ trồng
mới trong năm 2018 ước đạt từ 300 - 320
ha, chủ yếu trồng tại các xã như Hương
Lâm, Đạ Lây, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc
Oai, Đạ Kho, Triệu Hải và Đạ Pal.
KHÁNH PHÚC

Sản xuất trên 3.600 tấn kén tằm
Thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Lâm
Đồng cho biết, tính đến ngày 31/5/2018,
Lâm Đồng sản xuất được 3.605 tấn kén
tằm, đạt 65% kế hoạch và tăng 41,5% so
cùng kỳ 2017. Để sản xuất được lượng kén
tằm trên, nông dân đã trồng xấp xỉ 5.600
ha dâu tằm, chủ yếu là loại dâu tằm tam
bội cao sản. Hiện vùng dâu tằm của Lâm
Đồng tập trung tại các địa phương như
Lâm Hà, Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc
và đồng thời đang có xu thế mở rộng diện
tích sang các vùng trong toàn tỉnh. Do nhu
cầu tơ se xuất khẩu tăng và nhiều nhà máy
se tơ được đầu tư đi vào hoạt động, giá kén
tằm trên địa bàn Lâm Đồng ổn định ở mức
cao kéo theo sự phát triển nhanh chóng
của nghề tằm Lâm Đồng.
D.QUỲNH
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Phân tích chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
trên thực tế hộ nghèo ở Lâm Đồng

K

ết quả rà soát hộ nghèo,
cận nghèo năm 2017
trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng, tổng số hộ nghèo
toàn tỉnh có 12.168 hộ (chiếm
3,91%), trong đó: hộ nghèo DTTS
có 8.021 hộ (chiếm 11,56%). Tổng
số hộ cận nghèo 15.267 hộ (chiếm
4,91%), trong đó DTTS 7.617 hộ
(chiếm 10,97%).
Cụ thể, tỉ lệ hộ nghèo và cận
nghèo ở các địa phương như sau:
ở mức thấp nhất tỉnh là TP Đà Lạt
0,13% (còn 54 hộ nghèo) và hộ
cận nghèo 0,25%; TP Bảo Lộc: hộ
nghèo 0,97% và cận nghèo 2,03%;
Đức Trọng: hộ nghèo 1,27% và cận
nghèo 2,42%; Đạ Huoai: hộ nghèo
2,09% và cận nghèo 2,31%; Đơn
Dương: hộ nghèo 3,01% và cận
nghèo 5,23%; Bảo Lâm: hộ nghèo
4,06% và cận nghèo 6,67%; Lâm
Hà: hộ nghèo 4,11% và cận nghèo
6,31%; Đạ Tẻh: hộ nghèo 4,7%
và cận nghèo 7,02%; Cát Tiên: hộ
nghèo 5,01% và cận nghèo 4,48%;
Di Linh: hộ nghèo 6,14% và cận
nghèo 6,21%; Lạc Dương: hộ nghèo
7,9% và cận nghèo 13,27%; Đam
Rông: hộ nghèo 27,47% và cận
nghèo 22,46%.
Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp
cận dịch vụ xã hội cơ bản, gồm 5
dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước
sạch và vệ sinh, thông tin. Có 10
chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt
các dịch vụ xã hội cơ bản: tiếp cận
các dịch vụ y tế; BHYT; trình độ
giáo dục của người lớn; tình trạng
đi học của trẻ em; chất lượng nhà
ở; diện tích nhà ở bình quân đầu
người; nguồn nước sinh hoạt; hố
xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng
dịch vụ viễn thông; tài sản phục
vụ tiếp cận thông tin. Theo tiêu chí

Theo Quyết định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020 của Thủ tướng
Chính phủ (số 59/2015/QĐ-TTg), các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn
2016-2020 gồm tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
về nghèo 6 chiều này, một gia đình
được coi là hộ nghèo nghiêm trọng
nếu hộ đó thiếu từ 1/2 tổng số nhu
cầu cơ bản trở lên. Toàn tỉnh số hộ
nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ
cơ bản có 4.544 hộ (chiếm 37,34%
số hộ nghèo).
Nghèo về thu nhập vẫn chiếm đa
số các hộ nghèo toàn tỉnh, thống kê
hộ nghèo về thu nhập có 7.624 hộ
(chiếm 62,66% tổng số hộ nghèo).
Chuẩn nghèo về thu nhập: ở khu
vực nông thôn là 700 ngàn đồng/
người/tháng; ở khu vực thành thị
900 ngàn đồng/người/tháng. Chuẩn
cận nghèo ở khu vực nông thôn là
1 triệu đồng/người/tháng; ở khu
vực thành thị là 1,3 triệu đồng/
người/tháng.
Chuẩn nghèo về giáo dục (trình
độ giáo dục của người lớn: hộ gia
đình có ít nhất 1 thành viên đủ 15
tuổi sinh từ năm 1986 trở lại không
tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện
không đi học, có 3.523 hộ (chiếm
28,95%). Tình trạng đi học của trẻ
em: hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em
trong độ tuổi đi học (5 - 14 tuổi)
hiện không đi học, có 1.098 hộ
(chiếm 9,02%).
Chuẩn nghèo về y tế (tiếp cận các
dịch vụ y tế: hộ gia đình có người
bị ốm đau nhưng không đi khám
chữa bệnh (ốm đau được xác định
là bị bệnh hoặc chấn thương nặng
đến mức phải nằm một chỗ và phải
có người chăm sóc tại giường hoặc
nghỉ việc, nghỉ học không tham gia
được các hoạt động bình thường) có
983 hộ (chiếm 8,08%). BHYT: hộ

Người nghèo trong tỉnh được mổ mắt miễn phí từ chương trình đem ánh sáng
cho người nghèo của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh.
Ảnh: A.N

gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6
tuổi trở lên hiện tại không có BHYT
có 3.794 hộ (chiếm 31,18%).
Chuẩn nghèo về nhà ở (chất lượng
nhà ở: hộ gia đình đang ở trong nhà
thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ (nhà
ở chia thành 4 cấp độ: nhà kiên cố,
bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố, nhà
đơn sơ) có 4.885 hộ (40,15%). Diện
tích nhà ở bình quân đầu người của
hộ gia đình nhỏ hơn 8 m2, có 5.850
hộ (48,08%).
Chuẩn nghèo về điều kiện sống
(nguồn nước sinh hoạt: hộ gia đình
không được tiếp cận nguồn nước
hợp vệ sinh, có 1.773 hộ (14,57%).
Hố xí/nhà vệ sinh: hộ gia đình
không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp
vệ sinh, có 6.104 hộ (50,16%).

Chuẩn nghèo về tiếp cận thông
tin (sử dụng dịch vụ viễn thông: hộ
gia đình không có thành viên nào sử
dụng thuê bao điện thoại và internet,
có 1.626 (13,36%). Tài sản phục vụ
tiếp cận thông tin: hộ gia đình không
có tài sản nào trong số các tài sản:
tivi, đài, máy vi tính; và không nghe
được hệ thống loa đài truyền thanh
xã/thôn, có 1.587 hộ (13,04%).
Trong 15.267 hộ cận nghèo toàn
tỉnh, mức độ thiếu hụt các dịch vụ
cơ bản như sau: tiếp cận dịch vụ y tế
1.135 hộ (7,43%); BHYT 5.412 hộ
(35,45%); trình độ giáo dục người
lớn 3.750 hộ (24,56%); tình trạng
đi học của trẻ em 1.146 hộ (7,51%);
chất lượng nhà ở 3.817 (25%);
diện tích nhà ở 4.683 hộ (30,67%);

khổ này. Ông quyết đi đến một số
nơi để học làm kinh tế, mong thay
đổi cuộc sống của bà con. Là người
tiên phong đưa cây cà phê, cây
hồng về trồng trong buôn, ông đi
đến từng nhà vận động bà con thay
thế giống cây trồng mới. Cũng từ
đó, ông đi ngoài đường nhiều hơn
ở nhà để đến từng vườn hướng dẫn
cách ghép cành, cách chăm sóc cà
phê, hồng. Dần dà, những vườn cà
phê xanh ngút ngàn, những vườn
hồng sai trĩu quà đã đem về cuộc
sống mới - ấm no hơn cho buôn
làng Đăngkia.
Với vai trò trưởng thôn, ông
Măng Te đã có những ý kiến đề
xuất với chính quyền địa phương
để sớm đưa lưới điện quốc gia về
thắp sáng buôn làng. Qua rồi những
ngày đèn dầu leo lét, ánh điện đã
giúp cuộc sống bà con trong buôn
“sáng dần” lên. Dòng nước mát
“tưới tắm” nương rẫy cho vụ mùa
bội thu, những chiếc máy xay lúa,
xay cà phê chạy liên tục cho buôn
làng thêm sức sống.

“Tỏa bóng mát”
cho buôn làng
Câu chuyện đang râm ran thì có
người hớt hải chạy đến tìm ông Măng
Te để phân xử cho anh Cil Jú và anh
Lơ Mu Ha Hiêng. Chỉ vì trâu nhà
anh Jú giẫm nát vườn rau của anh
Hiêng khiến hai người to tiếng. Đã
bao năm nay, ông Măng Te trở thành
người hòa giải cho hầu hết những
mâu thuẫn xóm giềng. Dù đã ngoài
“thất thập cổ lai hy”, là một trong
những người nhiều tuổi nhất ở buôn
làng Đăngkia, nhưng hàng ngày đôi
chân quen đi, đôi tay quen làm của
ông vẫn rảo đều khắp thôn xóm.
Cũng bởi vậy mà ông trở thành già
làng lâu năm nhất ở buôn Đăngkia.
Theo tay chỉ của Trưởng thôn
K’Brét về phía con đường bê tông
kéo dài đến cuối thôn, đây cũng
là công sức của già làng Măng Te
trong việc vận động bà con hiến
đất, đóng góp công sức để hình
thành con đường liên thôn sạch sẽ.
“Khi con đường này được thay cho
đường đất bùn lầy trước kia, việc

nguồn nước sinh hoạt 1.692 hộ
(11,08%); nhà tiêu hợp vệ sinh
5.064 hộ (33,17%); sử dụng dịch
vụ viễn thông 1.268 hộ (8,31%); tài
sản phục vụ tiếp cận thông tin 1.055
hộ (6,91%).
Trong năm 2017, toàn tỉnh có
4.891 hộ thoát nghèo, 113 hộ tái
nghèo và số hộ nghèo phát sinh
1.107 hộ. Trong đó khu vực thành
thị có 639 hộ thoát nghèo, 20 hộ tái
nghèo và 121 hộ nghèo phát sinh;
khu vực nông thôn có 4.252 hộ
nghèo, 93 hộ tái nghèo và 986 hộ
nghèo phát sinh.
Toàn tỉnh có 5.169 hộ thoát cận
nghèo, 205 hộ tái cận nghèo và số
hộ cận nghèo phát sinh là 3.805 hộ.
Khu vực thành thị có 934 hộ thoát
cận nghèo, 84 hộ tái cận nghèo và
567 hộ cận nghèo phát sinh. Khu
vực nông thôn có 4.235 hộ thoát
cận nghèo, 121 hộ tái cận nghèo và
3.238 hộ phát sinh cận nghèo.
Hộ nghèo thuộc đối tượng chính
sách ưu đãi người có công còn 9 hộ
(chiếm 0,07%).
Ở góc nhìn đa chiều, người
nghèo ở Lâm Đồng chiếm phần
lớn là do yếu tố thu nhập (chiếm
62,66%); kế đến là nghèo về điều
kiện môi trường sống, sử dụng nhà
tiêu không hợp vệ sinh chiếm trên
50%; nghèo do chưa đảm bảo nhu
cầu cơ bản nhất là nhà ở (khoảng
44%); nghèo về khả năng tiếp
cận dịch vụ y tế, không có BHYT
chiếm 31%; nghèo do thiếu hụt
kiến thức về giáo dục cho người lớn
gần 29% và trẻ em 9%; còn khoảng
13% người nghèo về khả năng tiếp
cận thông tin. Các yếu tố này cũng
ảnh hưởng tương tự đối với hộ cận
nghèo trên địa bàn tỉnh.
AN NHIÊN

“Bóng mát” của buôn làng
Đối với mỗi người dân ở buôn
làng Đăngkia (thị trấn Lạc
Dương, huyện Lạc Dương),
ông Đa Guot Măng Te như
“bóng cây” tỏa mát cho cuộc
sống, cho sự yên bình của
những mái nhà dưới chân núi
LangBiang.
Đem về cuộc sống mới
Bên bếp lửa hồng cùng tiếng tí
tách của những quả bắp nướng vừa
bẻ từ rẫy về, ông Đa Guot Măng Te
cười đón chào khách với vẻ thân
thiện như những người thân trong
gia đình. “Nhìn một cụ ông tóc
đã bạc, mắt đã mờ, không ai nghĩ
rằng đây là người đã làm thay đổi
cuộc sống của bà con nơi này gần
30 năm về trước” - theo lời Trưởng
thôn K’Brét.
Ngày ấy, những năm 90 của thế
kỷ trước, hầu hết mọi nhà ở thôn
Đăngkia đều bữa đói, bữa no với

Niềm vui lớn nhất của già làng Đa Guot
Măng Te là sự ấm no của buôn làng.
Ảnh: V.H

rẫy bắp, khoai mì... Thói quen
canh tác lạc hậu khiến đói nghèo
cứ đeo bám bà con nơi đây. Ông
Măng Te lúc bấy giờ được dân làng
tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, đã
không cam chịu cuộc sống kham

đi lại, vận chuyển hàng hóa của
bà con thuận tiện hơn, cuộc sống
cũng khá giả hơn, tất cả là nhờ có
già làng Măng Te đó. Là người có
uy tín trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, già làng Măng Te đã góp
phần rất lớn trong việc tuyên truyền
để bà con tin tưởng vào chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước”,
Trưởng thôn K’Brét cho hay.
Dắt mọi người ra vị trí trang
trọng nhất trong nhà, ông Măng Te
khoe tấm bằng khen vừa được nhận
tại buổi tuyên dương điển hình tiên
tiến trong phong trào thi đua yêu
nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018.
Ông là một trong ba cá nhân tiêu
biểu của huyện Lạc Dương được
tuyên dương trong dịp này. Khi hỏi
về những việc đã làm, ông Măng
Te chậm rãi nói: “Mình cứ làm
mọi việc để buôn làng được vui vẻ
thôi, thế là mình thấy vui rồi”. Có
lẽ, niềm vui lớn nhất của già làng
Đa Guot Măng Te là sự phát triển,
sự ấm no của buôn làng Đăngkia…
VIỆT HÙNG
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Níu giữ tiếng chiêng ngân
Kỳ 2: Bảo vệ di sản từ phía người trong cuộc
Nỗ lực tự thân
Cộng đồng cư dân ấy đã sáng
tạo nên Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên, Kiệt tác truyền
khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể
của nhân loại, cố nhiên cộng đồng
cư dân ấy cũng biết cách trao truyền
cho những thế hệ sau gìn giữ, tích
bồi, làm dày thêm di sản của ông bà,
tránh bị mai một. Bà Touneh Ma Bio
(xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) là
người được cộng đồng Chu Ru chọn
để nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ di
sản văn hóa của đồng bào mình.
Mong muốn níu giữ và tiếp nối
các giá trị văn hóa truyền thống
của dân tộc Chu Ru, bà Touneh Ma
Bio đã dành nhiều năm sưu tầm lại
những chiếc chiêng cổ, những điệu
múa Tamya, Arya, Dam dra... bị tản
mát trong dân gian. Năm 2007, bà
Touneh Ma Bio mở lớp dạy múa,
tấu chiêng, đánh trống, thổi kèn bầu
cho 10 người trẻ Chu Ru. Từ đó đến
nay, bà Touneh Ma Bio đã dạy cho
hơn 60 người. Ngoài ra, bà Touneh
Ma Bio còn thành lập một đội cồng
chiêng khoảng 15 người để đi biểu
diễn tại các lễ hội, cuộc thi trong và
ngoài tỉnh Lâm Đồng. Sự nỗ lực của
bà Touneh Ma Bio góp phần làm
hồi sinh những nét văn hóa độc đáo
của dân tộc Chu Ru. Năm 2012, bà
Touneh Ma Bio được Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
trao tặng danh hiệu Nghệ nhân cồng
chiêng tỉnh Lâm Đồng. “Tôi đang
xin phép Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đơn Dương để mở thêm một
lớp dạy múa, tấu chiêng trong năm
2018”, bà Touneh Ma Bio chia sẻ.
Cùng tâm nguyện gìn giữ, trao
truyền những tinh hoa văn hóa của
dân tộc Chu Ru như bà Touneh
Ma Bio, một mặt ông Ya Thung
(xã Đà Loan, huyện Đức Trọng),
nghệ nhân cồng chiêng kiêm Chủ
tế trong lễ Bok Chu Bur - một nghi
lễ truyền thống mang tín ngưỡng
đa thần - ra sức vận động thành lập
đội cồng chiêng trẻ, mặt khác phục
dựng các nghi lễ nông nghiệp nhằm
tạo môi trường truyền lửa đam mê
cồng chiêng cho thế hệ trẻ Chu Ru.
Những nỗ lực trên đã giúp ông Ya
Thung thành lập được Đội Cồng
chiêng xã Đà Loan, với 30 thành
viên. Nhờ đó, ông Ya Thung không
còn lo Đội Cồng chiêng xã Đà
Loan không có người kế tục. Ông
Ya Thung cho biết: “Trước thực
trạng cồng chiêng dần bị mai một,
cần có người khơi lại để cho người
trẻ thấy rằng, dân tộc ta đã có một
di sản rất đẹp; từ đó, có ý thức để
giữ gìn”. Trong khi đó, nghệ nhân
cồng chiêng K’Breoh (xã Lộc Tân,
huyện Bảo Lâm) lại chủ động đưa
nghệ thuật cồng chiêng thành sản
phẩm du lịch. Theo nghệ nhân cồng
chiêng K’Breoh, trong điều kiện
cồng chiêng đang thiếu hẳn môi
trường diễn xướng, thì du lịch trở
thành môi trường tốt để phát huy
giá trị của cồng chiêng đến với cộng
đồng. Vì vậy, suốt 20 năm qua, nghệ
nhân cồng chiêng K’Breoh luôn tổ
chức cho Đội Cồng chiêng xã Lộc

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên do nhiều yếu tố cấu thành trên một bình diện rộng.
Trong đó, âm nhạc cồng chiêng giữ vai trò chủ đạo. Song, giờ đây không chỉ cồng chiêng đứng trước
nguy cơ mai một, mà nhiều yếu tố khác cũng trong tình trạng bị thu hẹp dần. Am hiểu, tâm huyết
và trách nhiệm, các chủ nhân nền văn hóa ấy cùng ngành văn hóa tỉnh Lâm Đồng đã làm những gì
để bảo vệ di sản này trước tác động tiêu cực của đời sống.

Trống, kèn bầu, chiêng, múa xoang cùng hòa nhịp.

Tân tham gia biểu diễn phục vụ du
khách tại Khu Du lịch thác Đam B’ri
(Bảo Lộc), Khu Du lịch Đầm Sen
(Sài Gòn) và Làng văn hóa các dân
tộc Việt Nam (Hà Nội).
Từ năm 2009, Trường Phổ thông
Dân tộc Nội trú huyện Di Linh đã
thành lập đội cồng chiêng, trên cơ
sở tuyển chọn những học sinh có
năng khiếu của khối lớp 8 và khối
lớp 9. Ông K’Bon (xã Bảo Thuận,
huyện Di Linh) là người được nhà
trường này mời để truyền dạy tấu
cồng chiêng, múa xoang cho các
học sinh nơi đây. Qua sự chỉ bày,
bẻ nắn, hướng dẫn của ông K’Bon
vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần,
những đôi tay còn thô vụng ngày
nào giờ đã trở nên thành thạo, điêu
luyện, nhuần nhuyễn. Thế rồi, mỗi
khi dân bon mở hội, tiếng chiêng lại
ngân lên từ những bàn tay học trò
và có cả vòng xoang được khép bởi
những sơn nữ tuổi học trò. Cùng đó,
ông K’Bon còn dạy tấu chiêng cho
nhiều người trẻ K’Ho khác trên địa
bàn xã Bảo Thuận và xã Đinh Lạc.
Tính đến nay, số học trò của ông
K’Bon là 80 người.
Tâm huyết, trách nhiệm với di
sản ông bà để lại, trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng còn có ông K’Chung
(xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông),
ông Điểu K’Lộc (xã Đồng Nai
Thượng, huyện Cát Tiên)..., những
người không chỉ có kỹ năng diễn
tấu cồng chiêng, chỉnh chiêng, mà
còn am hiểu các điệu múa dân gian,
các bài hát kể chuyện, tri thức dân
gian. Ông Đỗ Văn Toàn (phường
Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc),
linh mục Nguyễn Đức Ngọc (xã
Ka Đơn, huyện Đơn Dương), ông
Đặng Minh Tâm (Phường 3, thành
phố Đà Lạt), linh mục Trần Thả (thị
trấn Di Linh, huyện Di Linh)... lại
góp công lưu giữ hàng trăm hiện vật

Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng tổ chức phục dựng Lễ mang lúa về kho tại huyện Lâm Hà.

văn hóa Tây Nguyên trong một thời
gian dài sưu tầm.

Sự trợ sức
của Nhà nước
Theo bà Nguyễn Thị Nguyên,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ngay sau sự
kiện Tổ chức Giáo dục Khoa học và
Văn hóa Liên Hiệp Quốc vinh danh
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên là Kiệt tác truyền khẩu và
Di sản văn hóa phi vật thể của nhân
loại, Sở đã tham mưu cho UBND
tỉnh phê duyệt Đề án Bảo tồn và
phát huy Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh
Lâm Đồng giai đoạn 2009 - 2010 và
tầm nhìn đến năm 2015. Tiếp đó, Sở
lại trình Đề án Bảo tồn và phát triển
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng
đến năm 2020. Đề án này đã được
UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt
trong năm 2018. Điều đó có nghĩa, về
mặt chỉ đạo, tỉnh và ngành văn hóa địa
phương đều quan tâm đến công tác
bảo vệ văn hóa cồng chiêng. Cụ thể,
trong 10 năm qua, tỉnh đã mở 48 lớp

dạy tấu chiêng cho trên 1.150 người
trẻ là con em các dân tộc Mạ, K’Ho,
Chu Ru. Cùng đó, Lâm Đồng còn
trang bị 15 bộ chiêng cho một số địa
phương có đông người bản địa sinh
sống cũng như duy trì 16 đội (nhóm)
cồng chiêng trên địa bàn các huyện
Lạc Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai
và thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo
Lộc thường xuyên tổ chức biểu diễn
phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giao lưu
văn hóa của du khách khi đến đất
Lâm Đồng. Ngoài những hoạt động
trên, tỉnh còn tổ chức thành công 9
kỳ lễ hội văn hóa cồng chiêng và
tôn vinh gần 100 nghệ nhân. “Trong
10 năm, chúng tôi tổ chức Ngày hội
Văn hóa Thể thao, đặc biệt là Lễ hội
Văn hóa cồng chiêng, thì thấy rằng
lực lượng nghệ nhân cồng chiêng
đã được trẻ hóa qua từng năm”, bà
Nguyên nhận xét.
Để thu hút và bảo tồn thêm nhiều
loại hình văn hóa dân gian độc đáo
khác, kể từ năm 2017, Lâm Đồng
đã mở rộng nội dung theo hướng
liên hoan nghệ thuật dân gian, với
việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể
thao các xã vùng đồng bào dân tộc

thiểu số theo định kỳ 1 năm/lần.
Ngày hội Văn hóa Thể thao các xã
vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần
I - năm 2017 được tỉnh tổ chức tại
huyện Bảo Lâm. Năm 2018, Đà Lạt
là địa phương đăng cai cùng Lâm
Đồng tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể
thao các xã vùng đồng bào dân tộc
thiểu số lần II. Theo kế hoạch, Bảo
Lộc là địa phương đăng cai tổ chức
Ngày hội Văn hóa Thể thao các xã
vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần
III - năm 2019.
“Nếu như ngày thường, những nét
đẹp văn hóa truyền thống của các
dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên
ít có điều kiện thể hiện vì sống xen
lẫn với những dân tộc anh em khác,
thì Ngày hội Văn hóa Thể thao các
xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chính là nơi để khơi lại những nét
đẹp văn hóa ấy trong một cộng
đồng rộng lớn hơn”, bà Nguyễn Thị
Huyền Phương, Trưởng Phòng Văn
hóa - Thông tin thành phố Bảo Lộc,
chia sẻ. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Lạc Dương cho rằng: “Việc tổ
chức các lễ hội truyền thống không
chỉ tạo điều kiện cho đồng bào các
dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu
văn hóa, mà còn là hình thức giáo
dục cộng đồng dân cư, những chủ
nhân của văn hóa truyền thống, để
họ tự giữ gìn bản sắc văn hóa cồng
chiêng”. Ông Nguyễn Văn Vinh,
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đơn Dương, trao đổi: “Những
hoạt động của địa phương nhằm tôn
vinh và bảo tồn di sản văn hóa cồng
chiêng chỉ có hiệu quả trong chừng
mực nhất định, nếu như các chủ nhân
của văn hóa cồng chiêng không chủ
động trong bảo vệ bản sắc văn hóa
của mình”. Mà các chủ nhân của văn
hóa cồng chiêng không thể không
kể đến những học sinh người dân
tộc thiểu số đang theo học tại các
trường dân tộc nội trú. Thế nên, việc
truyền dạy cồng chiêng còn được các
trường dân tộc nội trú trong tỉnh tổ
chức thực hiện và đạt được những kết
quả đáng mừng. “Các em ở đây học
đánh chiêng nhanh lắm! Chỉ cần 2
tuần là các em đã trở nên thuần thục
các điệu chiêng cơ bản rồi!”, thầy
giáo Nguyễn Ry, cựu Hiệu trưởng
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
huyện Bảo Lâm, tâm sự. Điển hình
cho việc truyền dạy cồng chiêng ở
các trường dân tộc nội trú là Trường
Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Bảo
Lâm, Trường Phổ thông Dân tộc Nội
trú huyện Di Linh, Trường Phổ thông
Dân tộc Nội trú THCS - THPT Liên
huyện phía Nam, Trường Phổ thông
Dân tộc Nội trú huyện Lạc Dương...
Qua các lớp học này, học sinh dân
tộc thiểu số không những biết đến
các giá trị văn hóa truyền thống,
mà còn góp phần lan tỏa tình yêu
văn hóa truyền thống ấy đến các
học sinh khác, để rồi khi trở về bon
làng sau giờ học, chính các em là
người sẽ tham gia những hoạt động
chung của cộng đồng bằng những
điệu chiêng, nhịp xoang huyền hoặc.
(CÒN NỮA)
TRỊNH CHU - NDONG BRỪM
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Xử lý xe vi phạm
qua thiết bị giám sát
hành trình
Trong thời gian vừa qua,
trên địa bàn tỉnh xảy ra
các vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng chủ yếu là do
các phương tiện vi phạm tốc
độ, chạy không đúng phần
đường quy định và qua công
tác theo dõi thiết bị giám sát
hành trình (GSHT) trên máy
chủ của Tổng cục Đường bộ
Việt Nam, Sở GTVT đã tiến
hành kiểm tra xử lý các xe
vi phạm. Qua đó, Thanh tra
Sở tăng cường công tác phối
hợp với lực lượng công an
kiểm tra điều kiện kinh doanh
của các phương tiện đang
hoạt động kinh doanh vận
tải, xử lý nghiêm đối với các
xe tắt thiết bị GSHT. Trong
tháng 6/2018, chủ trì lập kế
hoạch kiểm tra đột xuất điều
kiện kinh doanh vận tải của
HTX vận tải Cát Tiên, HTX
xe khách Đà Lạt để xảy ra
tai nạn nghiêm trọng vừa
qua. Cũng trong tháng 5, lực
lượng chức năng đã nhắc nhở
44 trường hợp và thu hồi 66
phương tiện vi phạm thông
qua thiết bị GSHT, đồng thời
tiến hành thu hồi phù hiệu,
giấy phép kinh doanh của các
đơn vị vi phạm.
Ngoài ra, Sở cũng đã yêu
cầu các đơn vị quản lý, khai
thác bến xe tăng cường công
tác kiểm tra điều kiện phương
tiện, điều kiện lái xe trước khi
cho xe xuất bến, kiên quyết
không cho các xe xuất bến
khi thiết bị GSHT không hoạt
động (thông tin để bến xe truy
cập, kiểm tra thiết bị Sở GTVT
đã gửi cho các bến).
HOÀNG YÊN

Thêm 40 giường bệnh
và thiết bị y tế
cho Bệnh viện Nhi
Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa
phê duyệt dự toán mua sắm
thêm 40 giường bệnh và trang
thiết bị y tế gồm: 1 máy đo
khí máu, 3 máy thở cho trẻ
em và 3 máy Warmer cho
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng với
tổng dự toán hơn 3,2 tỷ đồng.
Đây là nguồn vốn thực hiện
từ ngân sách tỉnh (đối ứng trái
phiếu Chính phủ) năm 2018
theo Quyết định số 2659/QĐUBND ngày 8/12/2017 của
UBND tỉnh Lâm Đồng.
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
đi vào hoạt động được hơn 1
năm nay nhưng còn thiếu về
trang thiết bị y tế và giường
bệnh trong khi số bệnh nhi
đến khám và nhập viện có thời
điểm tăng đột biến. Việc tăng
thêm giường bệnh và trang
thiết bị y tế sẽ nâng cao năng
lực khám chữa bệnh, khắc
phục việc bệnh nhân phải nằm
ghép trong thời gian tới.

TIẾN DÂN

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2017
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Lâm Đồng (gọi tắt là Quỹ) vừa
tổng kết đánh giá thực hiện
nhiệm vụ năm 2017 với nhiều
kết quả rất đáng ghi nhận. Đây
cũng là những bài học ý nghĩa
để thực hiện kế hoạch năm
2018 thành công hơn nữa.

N

ăm 2017, Quỹ tiếp tục
phối hợp với các địa
phương, đơn vị chủ rừng
và các đơn vị liên quan
tổ chức, tuyên truyền phổ biến nội
dung Nghị định 99/2010/NĐ-CP
và Nghị định 147/2016/NĐ-CP
của Chính phủ bằng nhiều hình
thức phong phú và cụ thể: làm việc
trực tiếp với các đơn vị sử dụng
DVMTR; thông qua hội nghị hoặc
lồng ghép tại các buổi họp công tác
bảo vệ rừng (BVR) hoặc trong kỳ
chi trả tiền (có 355 lượt/11 huyện,
thành phố/13.117 lượt người…);
tuyên truyền trên hệ thống cơ quan
truyền thông đại chúng các cấp
huyện, tỉnh và trung ương (234
lượt); phối hợp các phòng giáo dục
tổ chức truyền thông đến hàng trăm
lượt đối tượng là học sinh các cấp;
lắp đặt, sửa chữa 25 bảng panô,
trang bị 80 thùng rác tại các khu du
lịch, khu công cộng; tổ chức 3 lớp
tập huấn cho cán bộ Quỹ, chủ rừng,
Hạt Kiểm lâm; trang bị 8.000 bộ
trang phục BVR cho các hộ nhận
khoán…
Về kết quả ký kết hợp đồng ủy thác
tiền chi trả DVMTR năm 2017 đã đạt
nhiều kết quả tốt. Đến hết năm, Quỹ
đã thực hiện ký 19 hợp đồng ủy thác
và 10 biên bản làm việc thống nhất
theo Nghị định 99, bổ sung 17 phụ
lục hợp đồng và 3 hợp đồng ủy thác
theo Nghị định 147.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Võ Danh Tuyên trao Giấy khen cho đơn vị, cá nhân
thực hiện tốt công tác chi trả DVMTR năm 2017. Ảnh: M.Đ

Về thu, chi tiền DVMTR năm
2017 theo Quyết định của UBND
tỉnh: số 1622/QĐ-UBND ngày
24/7/2017 phê duyệt kế hoạch
thu chi, số 149 QĐ-UBND ngày
23/1/2018 điều chỉnh kế hoạch thu
chi và Quyết định số 145/QĐ-STC
ngày 11/8/2017 của Sở Tài chính.

Kết quả, tổng số tiền
DVMTR thu (đến
31/12/2017) là hơn 178,804
tỷ đồng, bao gồm thu kế
hoạch năm hơn 176,300 tỷ
đồng (đạt 98,8% kế hoạch)
và thu nợ các năm hơn
2,503 tỷ đồng.
Về giải ngân, tổng số tiền đã
giải ngân kế hoạch năm 2017 (đến
30/4/2017) hơn 201,752 tỷ đồng,
đạt 96,1% kế hoạch năm. Trong đó,
kinh phí ủy thác chi trả cho các chủ

rừng hơn 185,383 tỷ đồng, đạt 98%
kế hoạch và kinh phí hoạt động chi
trả DVMTR hơn 14,506 tỷ đồng,
đạt 85,5% kế hoạch; kinh phí trồng
rừng, trồng cây phân tán 1,863 tỷ
đồng, đạt 50% kế hoạch.
Về trồng rừng thay thế trên địa
bàn tỉnh: Theo báo cáo của Quỹ,
đến ngày 31/12/2017, đơn vị này đã
hoàn thành công tác thu tiền trồng
rừng thay thế theo các văn bản chỉ
đạo của Sở NN&PTNT và UBND
tỉnh. Tổng số tiền thu năm 2017 là
hơn 90,366 tỷ đồng, tương ứng với
diện tích 1.066,77 ha. Theo đó, để
thực hiện việc phân bổ, Quỹ thường
xuyên cập nhật báo cáo số tiền thu,
tồn tại Quỹ để Sở NN&PTNT tham
mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch
trồng rừng cho các đơn vị thực hiện.
Năm 2017, UBND tỉnh phân trồng
460,80 ha với tổng kinh phí hơn 39
tỷ đồng. Lũy kế diện tích đã phân
bổ trồng rừng thay thế từ năm 2014
đến 2017 là 1.744,26 ha, tương ứng

với kinh phí gần 147,597 tỷ đồng. Số
tiền trồng rừng thay thế đã thu nhưng
chưa phân bổ kế hoạch trồng rừng
(đến ngày 31/12/2017) là hơn 93,647
tỷ đồng, với diện tích gần 1.103 ha.
Đối với công tác giải ngân, Quỹ
cũng cho biết, đơn vị đã giải ngân
tiền trồng rừng thay thế năm 2017
theo tiến độ. Tổng số tiền là hơn
17,973 tỷ đồng/hơn 26,527 tỷ đồng,
đạt 67,8% kế hoạch năm.
Vì sao đến nay vẫn còn tồn hơn
93,647 tỷ đồng, tương đương 1.103
ha chưa thực hiện nhiệm vụ trồng
rừng thay thế là vấn đề đã được
nhiều cơ quan, đơn vị liên quan phân
tích, rút ra bài học xác đáng để triển
khai thực hiện nhiệm vụ trồng rừng
năm 2018 và các năm đến. Có như
vậy thì chỉ tiêu trồng rừng thay thế
ứng với số tiền thu của tỉnh mới đạt
được như kế hoạch đề ra. Trong bài
báo sau, chúng tôi sẽ thông tin đầy
đủ hơn về vấn đề này.

đạt 17,8% kế hoạch năm. Đối với
kinh phí trồng rừng, trồng cây phân
tán, Quỹ này cho biết chưa thực
hiện vì UBND tỉnh chưa phân bổ
kế hoạch cho các đơn vị.
Cũng theo ông Bằng, tổng số
tiền đã thu năm 2018 tính đến

ngày 31/5/2018 là hơn 109,444 tỷ
đồng; gồm thu kế hoạch năm (đạt
38,2%), thu nội tỉnh (đạt 53,7%),
thu điều phối từ Quỹ BV&PTR
Việt Nam (đạt 28,9%) và thu nợ
các năm. 

MINH ĐẠO

5 tháng giải ngân tiền DVMTR đạt 20,5%
Theo Phó Giám đốc Quỹ Bảo
vệ và phát triển rừng Lâm Đồng
Nguyễn Văn Bằng, đến ngày
31/5/2018, tổng số tiền dịch vụ môi
trường rừng (DVMTR) năm 2018
đã giải ngân là hơn 55,693 tỷ đồng,
đạt 20,5% kế hoạch năm. Trong

đó, kinh phí ủy thác chi trả cho
chủ rừng hơn 51,445 tỷ đồng, đạt
21,6% kế hoạch (gồm hơn 50,216
tỷ đồng kinh phí khoán bảo vệ rừng
và 1,229 tỷ đồng kinh phí quản lý
của chủ rừng); kinh phí hoạt động
chi trả DVMTR hơn 4,248 tỷ đồng,

M.ĐẠO

Công nhận 52 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh
Hội đồng sáng kiến tỉnh Lâm
Đồng vừa công nhận 52 sáng kiến
có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của
52 cá nhân trong lần xét đợt I - 2018.
Các đề tài, sáng kiến, giải pháp
được công nhận trong đợt này đã đi
sâu vào nhiều lĩnh vực quản lý nhà
nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị,
phát triển kinh tế, xã hội của các cơ
quan, đơn vị trong tỉnh.
Trong đó có nhiều đề tài thiết
thực, hữu ích đã được ứng dụng vào
thực tiễn, cụ thể bao gồm: “Hỗ trợ
doanh nghiệp Lâm Đồng trong hoạt
động sở hữu trí tuệ” (Đặng Hữu Huy
- Sở KHCN), “Nghiên cứu những

đặc điểm tâm lý cơ bản của cộng
đồng Tin lành các dân tộc thiểu số
ở Tây Nguyên hiện nay” (Lê Minh
Quang - Ban Dân vận Tỉnh ủy),
Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên
truyền, vận động hiến máu tình
nguyện ở cấp xã đến năm 2020 (Đỗ
Hoàng Tuấn - Hội CTĐ tỉnh), Giải
pháp để đạt tỷ lệ 90% dân số tham
gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y
tế toàn dân (Lộc Văn Trung - Phòng
Y tế Đơn Dương); Giải pháp nâng
cao chất lượng hoạt động hỗ trợ
và chuyển giao khoa học kỹ thuật
cho nông dân (Nguyễn Thị Tường
Vi - Hội Nông dân tỉnh), Sáng kiến

triển khai thí điểm mô hình chi hội
kiểu mẫu trong việc thực hiện đạt 8
tiêu chí về cuộc vận động gia đình
“5 không, 3 sạch” tại 18 cơ sở Hội
Phụ nữ góp phần xây dựng huyện
nông thôn mới ở Đức Trọng (Đặng
Thị Hiệp - Hội Phụ nữ Đức Trọng).
Cùng đó là Giải pháp nâng cao hiệu
quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn
Đà Lạt (Tôn Thiện San - UBND TP
Đà Lạt), Đề án phát triển rừng trên
diện tích đất lâm nghiệp do người
dân lấn chiếm sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn huyện Lâm Hà 2014
-2019 (Trần Lệ Quyên - HĐND
huyện Lâm Hà), Đo lường sự hài

lòng của người dân đối với dịch vụ
y tế công trên địa bàn tỉnh (Nguyễn
Thị Hiếu Hòa - Sở Y tế), Nghiên cứu
đo nồng độ oxit nitrit ở mũi trong
chẩn đoán bệnh viêm mũi dị ứng
(Dương Quý Sỹ - Trường CĐ Y tế
Lâm Đồng)...
Việc công nhận các đề tài, sáng
kiến, giải pháp có phạm vi ảnh
hưởng cấp tỉnh đã kịp thời ghi nhận
những đóng góp của các cá nhân;
qua đó khích lệ động viên phong
trào sáng tạo ra nhiều giải pháp hay,
sáng kiến hữu ích góp phần phát
triển kinh tế, xã hội của địa phương.
QUỲNH UYỂN
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Thanh niên Hà thành chọn phố núi khởi nghiệp
vì quá yêu Đà Lạt

T

iếp chúng tôi tại khu
vườn ươm nằm lọt
thỏm ở góc khuất
dưới chân đèo Prenn
(Phường 3, TP Đà Lạt), anh Sáng
kể về chuyện bén duyên với nghề
kinh doanh hoa, cây cảnh ở phố
núi: Sinh ra ở Hà Nội, ngay từ bé
anh đã dành cho các loài hoa một
tình yêu lớn. Sau khi tốt nghiệp
chuyên ngành quản trị kinh doanh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà
Nội, Sáng trải qua khá nhiều công
việc, trong đó có những việc nhàn
hạ, thu nhập cao nhưng vẫn thấy
không thỏa mãn vì chưa được sống
trọn với niềm đam mê lớn nhất
của mình.
Thế rồi vào đầu năm 2016, trong
chuyến du lịch Đà Lạt, được người
anh họ đưa đi tham quan các làng
hoa, trang trại hoa, chàng trai Hà
thành biết được người dân nơi đây
rất thành công trong việc trồng
hoa thương phẩm cắt cành, nhưng
ở phân khúc hoa chậu, cây cảnh
vẫn còn rất nhiều tiềm năng nên
quyết định rời Hà Nội vào đây lập
nghiệp. “Đó là một quyết định táo
bạo nhưng cũng rất khó khăn, bởi
khi đó tôi đã có sự nghiệp ổn định
và một gia đình nhỏ ở quê. Vào
đây phải làm lại từ đầu, trong khi
người thân, bạn bè không ủng hộ,
nhất là khi biết mình chọn nghề
kinh doanh hoa chậu, cây cảnh
để khởi nghiệp ở nơi vốn đã có
thương hiệu rất nổi tiếng về ngành
hoa. Hầu hết bạn bè đều khuyên
“không nên chở củi về rừng” - ý
nói không nên đưa hoa về bán
ở thành phố hoa… Nhưng vì đã
trót si mê Đà Lạt mất rồi” - Sáng
bộc trực.
Theo Sáng, phong cảnh Đà Lạt
quá đẹp, con người ở đây rất hiền
hòa, lịch thiệp, thành phố bốn mùa
hoa khoe sắc. Điều quan trọng
là thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây
rất phù hợp cho việc ươm trồng
các loại cây cảnh cũng như các
giống hoa. Hơn thế, ở đây còn có
nhiều tiềm năng, cơ hội để phát
triển kinh doanh ngành hoa, nhất
là hoa chậu và cây cảnh. Sau khi
có ý định vào Đà Lạt lập nghiệp,

“Nhiều người khuyên “không nên chở củi về rừng”, nhưng vì quá yêu thích vùng đất này, hơn nữa
từ lâu Đà Lạt đã có thương hiệu nổi tiếng về ngành hoa, là nơi hội tụ đủ các yếu tố để phát triển
sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh nên mình quyết chọn nơi đây để khởi nghiệp…”. Đó là tâm sự
của chàng trai Hà thành Đặng Sỹ Sáng (SN 1984, quê Hà Nội), chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh trên
đường Hùng Vương, Đà Lạt.

Anh Đặng Sỹ Sáng
kiểm tra lô hàng
hoa anh đào
vừa nhập về
từ Nhật Bản.
Ảnh: T.Trang

anh đã tự bỏ tiền túi tham gia các
tour du lịch canh nông. Nói là tour
nhưng thực chất là đi “du lịch bụi”
để tìm hiểu thị trường; cách trồng,
chăm sóc các giống hoa chậu, cây
cảnh của các nước trong khu vực
cũng như châu Âu. Khi đã có được
chút vốn lận lưng về thị trường
và phương pháp chăm sóc, nuôi
dưỡng, nhân giống các loài hoa
chậu, cây cảnh, Sáng trở về nước
rồi vào Đà Lạt tìm một mặt bằng
trên đường Hùng Vương đầu tư,
mở một cửa hàng hoa chậu, cây
cảnh làm nơi buôn bán, giới thiệu
sản phẩm cho khách hàng.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhờ
có sản phẩm mới lạ và kinh doanh
qua mạng nên nhiều người biết
đến, việc kinh doanh cũng theo
đó mà phát triển. Dù vậy, Sáng
vẫn khiêm tốn cho rằng: Đến nay
chưa dám nói là thành công, nhưng
sau hai năm thực hiện ước mơ khởi
nghiệp, việc kinh doanh buôn bán
hoa chậu, cây cảnh của anh tại Đà
Lạt đã dần đi vào ổn định. “Khi

rời Hà Nội vào Đà Lạt, trong tay
mình chỉ có khoảng 300 triệu
đồng, nhưng sau hơn hai năm kinh
doanh, đến nay số vốn huy động
đã lên đến trên 4 tỷ đồng. Toàn
bộ số tiền này đều tập trung đầu
tư vào việc nhập, nhân giống các
loài hoa, cây cảnh có giá trị kinh
tế cao để cung cấp cho thị trường
trong toàn quốc” - Sáng cho biết.
Hiện cửa hàng kinh doanh hoa,
cây cảnh của chàng trai Hà thành
này có rất nhiều giống “kỳ hoa,
dị thảo”, như: Hoa hồng leo,
hồng cổ Sapa, phong lá đỏ, nho
thân gỗ, magic, cherry, sen đá,
xương rồng… Trong đó, chỉ tính
riêng phong lá đỏ cũng đã có trên
1.000 gốc, trị giá hàng tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo Sáng, ngành kinh
doanh hoa, cây cảnh có tính “thời
trang” rất cao, muốn thành công
phải thường xuyên cập nhật các
giống cây mới, độc, lạ thì mới đáp
ứng được nhu cầu của khách hàng.
Chính vì vậy, khi nghe Đà Lạt lần
đầu tiên tổ chức lễ hội hoa anh đào

2018, tôi liền nghĩ ngay tới hoa
anh đào Nhật Bản và quyết định
nhập khẩu các giống hoa này để
làm phong phú thêm sắc hoa cho
ngày hội. Nhưng gặp phải nhiều
khó khăn về thủ tục, mãi đến giữa
tháng Tư vừa qua, 50 cây hoa anh
đào giống Kazan của Nhật mới
được chuyển về tới Đà Lạt…
Bên cạnh niềm đam mê kinh
doanh hoa, cây cảnh, chàng trai
Đặng Sỹ Sáng còn cho biết, anh
đang ấp ủ xây dựng một khu vườn
trải nghiệm với những bộ sưu tập
các loài hoa, cây cảnh có giá trị
kinh tế cao, như các giống hoa
hồng cổ Sapa, phong lá đỏ, hoa
anh đào Nhật Bản… để trưng bày,
giới thiệu, phục vụ du khách, người
dân địa phương thưởng lãm. “Nếu
thành công, khu vườn trải nghiệm
này sẽ là một trong những điểm
đến thú vị, góp thêm hương sắc,
vẻ đẹp cho Đà Lạt, thành phố tôi
yêu và chọn làm quê hương thứ hai
của đời mình” - anh Sáng chia sẻ.

quan, doanh nghiệp, trường học,
hộ gia đình.
Để thực hiện kế hoạch đề ra,
huyện Lạc Dương tiếp tục phát
động phong trào trồng cây phân
tán rộng rãi đến toàn thể các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp và

các hộ dân trong toàn huyện nhằm
đảm bảo cảnh quan xanh - sạch
- đẹp, tạo bóng mát và góp phần
bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Việc trồng cây sẽ được tiến hành
đồng loạt từ tháng 6 đến tháng
8/2018. 
T.HƯƠNG

hàng cạnh tranh thông thường”,
sau đó tiến hành ký kết hợp đồng
trọn gói trong thời hạn 30 ngày để
cung cấp vắc xin tiêm phòng bệnh
lở mồm long móng gia súc với giá
trị hơn 3,8 tỷ đồng nêu trên. Ngoài
ra, Sở NN&PTNT Lâm Đồng (làm

chủ đầu tư) còn chi phí các khoản
tiền liên quan khác như: đăng tải
thông tin đấu thầu, thẩm định giá,
thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm
định kết quả chọn nhà thầu… tổng
cộng gần 20 triệu đồng.

THỤY TRANG

LẠC DƯƠNG: Trồng 6.000 cây xanh trong năm 2018
Năm 2018, qua khảo sát địa
điểm có thể trồng cây phân tán,
cây che bóng, kết hợp với kế
hoạch trồng cây trong năm của
các xã, thị trấn, nhu cầu trồng
cây của nhân dân, cơ quan, doanh
nghiệp… huyện Lạc Dương sẽ

trồng 6.000 cây xanh với kinh
phí hơn 1,8 tỷ đồng. Số cây này
được trồng dọc các tuyến đường
giao thông đã được mở rộng,
nâng cấp đưa vào sử dụng ổn
định trên toàn huyện. Đồng thời,
trồng trong khuôn viên các cơ

3,8 tỷ đồng mua vắc xin tiêm phòng gia súc
Theo kế hoạch vừa thông qua
trong quý 3/2018, Sở NN&PTNT
Lâm Đồng tổ chức đấu thầu mua
hơn 3,8 tỷ đồng vắc xin tiêm phòng
bệnh lở mồm long móng đối với gia
súc trên địa bàn. Đây là khoản tiền
trích từ các nguồn trung ương hỗ

trợ, nguồn ngân sách dự phòng và
kinh phí phòng chống bệnh động
vật năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng.
Với phương thức đấu thầu “một
giai đoạn, một túi hồ sơ”, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng sẽ lựa chọn
nhà thầu bằng hình thức “chào

VŨ VĂN
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Hỗ trợ khoa học công nghệ
cho các doanh nghiệp,
các cá nhân khởi nghiệp
Sở Khoa học công nghệ Lâm
Đồng đang tiến hành chương
trình hỗ trợ khoa học công nghệ,
cho các doanh nghiệp, HTX, hoặc
các tổ chức hoạt động khoa học
công nghệ, các cá nhân, nhóm cá
nhân có dự án khởi nghiệp, các tổ
chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật
chất, kỹ thuật cho khởi nghiệp...
trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở sẽ hỗ trợ các nội
dung: hỗ trợ ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ, đổi mới
và hoàn thiện công nghệ, phát
triển công nghệ sản xuất sản phẩm
mới, ươm tạo công nghệ, ứng
dụng công nghệ thông tin trong
quản lý, sản xuất kinh doanh,
quảng bá và thương mại điện tử;
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,
xây dựng thương hiệu đối với sản
phẩm đặc thù của địa phương,
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ, xác lập, khai thác và bảo vệ tài
sản trí tuệ; hỗ trợ khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, đào tạo khởi nghiệp.
Để nhận được sự hỗ trợ khoa
học công nghệ từ chương trình,
các doanh nghiệp, HTX, tổ
chức, cá nhân sẽ đăng ký đề
xuất nội dung cần hỗ trợ; qua
đó không ngừng phát triển
doanh nghiệp, biến ý tưởng khởi
nghiệp thành hiện thực.
QUỲNH UYỂN

Trung tâm tư vấn du học
phải bảo vệ quyền lợi
của người đi du học
Đó là một trong những nội
dung Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các trung tâm tư vấn
du học, các tổ chức kinh doanh
dịch vụ tư vấn du học thực hiện
tại hội nghị trực báo các trung
tâm tư vấn du học trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, các trung tâm, tổ
chức kinh doanh dịch vụ tư vấn
du học phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật và cung cấp công
khai thông tin liên quan đến cơ
sở đào tạo, tình trạng kiểm định
và công nhận chất lượng đào tạo
của cơ quan chức năng nước sở
tại cho người có nhu cầu đi du
học. Đồng thời, chủ động phối
hợp với các cơ quan liên quan
để bảo vệ quyền lợi hợp pháp
và chính đáng của người đi du
học. Ký hợp đồng với người có
nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ
hoặc người giám hộ hợp pháp
theo nguyên tắc thỏa thuận, tự
nguyện, trong đó quy định rõ
quyền lợi, trách nhiệm và cam
kết của mỗi bên. Phổ biến, quán
triệt người đi học nghiêm túc
thực hiện việc đăng ký thông tin
lưu học sinh vào Hệ thống cơ sở
dữ liệu điện tử quản lý lưu học
sinh ngay sau khi đến nước ngoài
học tập và cập nhật thông tin vào
Hệ thống khi có sự thay đổi. Thực
hiện quản lý lưu học sinh trong
thời gian học tập ở nước ngoài,
đôn đốc lưu học sinh thực hiện
quy chế quản lý công dân Việt
Nam học tập ở nước ngoài…
VIỆT HÙNG

8

THỨ BA 12 - 6 - 2018

Lâm Đồng tham dự Hội nghị liên kết hợp tác phát triển
du lịch tại Nghệ An
Nằm trong chương trình hợp tác
phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh
Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng - giai
đoạn 2018-2020 và những năm tiếp
theo, từ ngày 10-15/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm
Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du
lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn
công tác, gồm các doanh nghiệp du
lịch và đại diện cơ quan quản lý nhà
nước, truyền thông tham dự Hội nghị
liên kết hợp tác phát triển du lịch Lâm
Đồng - Nghệ An.

Đoàn công tác cũng tham gia khảo
sát và tìm hiểu môi trường du lịch,
kết nối tour tuyến và ký kết chương
trình liên kết hợp tác phát triển du
lịch Lâm Đồng - Nghệ An giai đoạn
2018-2020.
Chương trình hợp tác phát triển du
lịch Lâm Đồng - Nghệ An bắt đầu
từ năm 2014 trên 4 lĩnh vực hợp tác
về du lịch là quản lý Nhà nước, xúc
tiến - quảng bá, phát triển sản phẩm
và kêu gọi đầu tư.
NHẬT QUÂN

Hạng nhì Lâm Đồng vượt qua Kon Tum 4-1
trên sân nhà Đà Lạt
Lâm Đồng đã có trận thắng 4-1
trước Kon Tum trong vòng đấu thứ 9,
lượt về Bảng A giải Hạng nhì quốc gia
chiều ngày 10/6 trên sân nhà Đà Lạt.
Đội khách Kon Tum đã có một thế
trận khá chặt chẽ ngay từ đầu trận với
những pha phản công khá sắc bén.
Nhưng đội chơi hay hơn trong trận
đấu này là chủ nhà Lâm Đồng đã có
bàn thắng mở tỷ số trận đấu trước.
phút 31, từ một đường xuống bóng
bên cánh trái lật vào giữa, bóng đến
chân tiền đạo Nguyễn Ngọc Hùng
(mang áo số 9) - Lâm Đồng và một
cú sút nhẹ nhưng hiểm đã làm tung
lưới Kon Tum.
Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau cầu thủ
mang áo số 11 Nguyễn Văn Trọng Kon Tum đã gỡ lại bàn 1-1 trong một
pha phản công đẹp mắt. Và đây là tất
cả những gì đội khách có thể làm được
trong trận đấu này.
3 bàn thắng còn lại của Lâm Đồng
được ghi ở phút 44 từ cú đánh đầu

của đội trưởng Nguyễn Đình Huân
(4), phút 83 của So Hao Lợi (11) và
đặc biệt là cú sút thành bàn tuyệt đẹp
của Bùi Bình Dương (24) ở phút bù
giờ cuối cùng trận đấu, ấn định chiến
thắng 4 -1 cho chủ nhà.
Chiến thắng này đã giúp Lâm Đồng
có được 15 điểm sau 8 vòng đấu, cải
thiện ít nhiều vị trí xếp hạng Bảng A,
từ hạng 4 trước đó lên hạng 3. Xếp
ngay trên Lâm Đồng ở vị trí thứ 2 là
đội Bình Thuận với 16 điểm vì đội này
trên sân nhà Phan Thiết họ cũng kiếm
được thêm 3 điểm khi thắng Fishsan
Khánh Hòa với tỷ số 3-0. Dẫn đầu
Bảng A là Phù Đổng FC với 17 điểm,
xếp cuối bảng vẫn là Nam Định khi
đến nay họ chưa có điểm nào.
Ngày 15/6, trong vòng đấu thứ 10
lượt về giải Hạng nhì quốc gia, Lâm
Đồng tiếp tục có trận gặp Fishsan
Khánh Hòa trên sân khách tại thành
phố Nha Trang. 

VIẾT TRỌNG

Làm theo Bác… 
... trong việc chọn các nội dung
phù hợp để thực hiện. Do đó, mặt
trận và các đoàn thể đã cụ thể hóa
việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
để triển khai cho phù hợp đối với
từng tổ chức, đoàn thể. Riêng
UBMTTQ Việt Nam huyện Bảo
Lâm đã chọn các nội dung tư tưởng
Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân, về công tác dân
vận và về các phong trào thi đua yêu
nước để triển khai thực hiện, nhờ đó
đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Những kết quả tích cực mà ông
Bùi Hồng Sơn đề cập đến có thể
được ghi nhận bằng con số đã có
45 tập thể và 85 cá nhân được biểu
dương vì có thành tích xuất sắc
trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Và quan trọng hơn, kết quả này có
thể được ghi nhận ở sự lan tỏa của
phong trào đến mọi tầng lớp nhân
dân, trên mọi lĩnh vực. Sự lan tỏa
đó có thể kể đến tập thể cán bộ và
nhân dân Thôn 11 (xã Lộc Thành),
trong 2 năm, người dân nơi đây
đã đóng góp trên 590 triệu đồng
để đầu tư nâng cấp 1,2 km đường
giao thông nông thôn, kéo 3,2 km
đường điện thắp sáng đường quê
và mua sắm trang thiết bị cho nhà
văn hóa thôn. Ngoài ra, người dân
trong thôn còn đồng lòng xây dựng
cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ
môi trường và đoàn kết thống nhất
xây dựng nông thôn mới. Nói như
ông Phạm Văn Tự, Trưởng Thôn
11 (xã Lộc Thành), kết quả này
là do sự chung sức, chung lòng
của toàn thể cán bộ và người dân
trong thôn trên cơ sở triển khai các
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chương trình xây dựng nông thôn
mới và đẩy mạnh việc làm theo
Bác trong từng cán bộ, đảng viên
và trong từng hộ gia đình. Sự lan
tỏa đó còn có thể kể đến Đội An
ninh Nhân dân (Công an huyện
Bảo Lâm) với nhiều thành tích
trong công tác đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã trên địa
bàn huyện. Thiếu tá Trương Công
Quý, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng
Đội An ninh Nhân dân cho biết:
Trong những năm qua, Đội luôn
cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm
vụ được giao, trong đó có việc
bám nắm địa bàn cơ sở để làm tốt
công tác tham mưu, xử lý kịp thời
những vấn đề phát sinh, không để
xảy ra “điểm nóng”, phức tạp kéo
dài. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến
sỹ trong đội đều được đánh giá
phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ,
Chị bộ 3 năm liền đạt danh hiệu
TSVM và đội 2 năm liền đạt danh
hiệu đơn vị quyết thắng. Hay như,
sự lan tỏa ấy còn thể hiện ở những
việc làm thiện tâm của Đại đức
Thích Đồng Châu, Trụ trì Chùa Di
Đà. Đại đức chia sẻ: Chủ tịch Hồ
Chí Minh có lối sống giản dị, có tư
tưởng sống vì mọi người. Tư tưởng
ấy có sự tương đồng với tư tưởng
Phật giáo là sống vị tha, hướng
thiện. Hơn 10 năm qua, Chùa Di
Đà (Thôn 6, xã Lộc Tân) đã cùng
các cấp chính quyền địa phương
triển khai nhiều hoạt động có ý
nghĩa đối với vùng đồng bào dân
tộc thiểu số nơi đây. Những việc
làm đó không ngoài mục đích giúp
người dân trở thành những công
dân gương mẫu, sống và làm việc

theo chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Riêng Chùa Di Đà, bằng các hoạt
động như hỗ trợ học bổng cho các
em học sinh đậu đại học và cao
đẳng, tặng vở cho các cháu dịp
đầu năm học hay nhận nuôi dạy
một vài trẻ để bố mẹ yên tâm đi
làm đã góp phần cho việc hướng
thiện được lan tỏa trong cộng đồng
dân cư.
Ông Hoàng Trọng Hiền, Bí thư
Huyện ủy Bảo Lâm cho biết: Thực
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,
trong thời gian qua, nhận thức
về những nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh đã được nâng lên trong cán
bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt,
việc tu dưỡng, phấn đấu của từng cá
nhân gắn với việc thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 đã được thực
hiện bằng những việc làm cụ thể,
có ý nghĩa và đảm bảo tính khả thi.
Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành,
đoàn thể đã hoàn thiện các chuẩn
mực đạo đức công vụ ngắn gọn, dễ
hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng nên việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh dần
trở thành việc làm thường xuyên,
có nề nếp. Đặc biệt, việc học tập và
làm theo Bác đã chú trọng đến việc
nêu gương, nêu cao trách nhiệm
công vụ nhất là đối với cán bộ chủ
chốt, người đứng đầu. Điều này đã
tạo được sự đồng thuận trong xã
hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh, xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
tại địa phương.
ĐÔNG ANH

THÔNG BÁO

V/v Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị
cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Tiến
Mùi cùng vợ bà Nguyễn Thị Thoa, địa chỉ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát
Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Ông Nguyễn Tiến Mùi cùng vợ bà Nguyễn Thị Thoa nhận chuyển nhượng QSDĐ của
ông Trương Văn Ngạnh nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Nay
ông Trương Văn Ngạnh đã đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ liên lạc.
Căn cứ theo điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Trong thời gian 30
ngày kể từ ngày đăng báo và niêm yết tại UBND thị trấn Cát Tiên. Hiện ông Trương Văn
Ngạnh ở đâu liên hệ với chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cát Tiên tại Tổ dân phố 13, thị trấn
Cát Tiên, huyện Cát Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất cho ông Nguyễn Tiến
Mùi cùng vợ bà Nguyễn Thị Thoa.
Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin cuối cùng nếu không có tổ chức, cá nhân
nào tranh chấp, khiếu nại đối với 1 giấy CNQSD đất trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
QSD đất cho ông Nguyễn Tiến Mùi cùng vợ bà Nguyễn Thị Thoa. Các tranh chấp, khiếu
nại về sau Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị
cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trịnh Ngọc
Son, địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
Ông Trịnh Ngọc Son nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Văn Trường nhưng
chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định: Nay ông Nguyễn Văn Trường đã đi
khỏi địa phương không rõ địa chỉ liên lạc.
Căn cứ theo điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Trong thời gian 30
ngày kể từ ngày đăng báo và niêm yết tại UBND thị trấn Cát Tiên. Hiện ông Nguyễn Văn
Trường ở đâu liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cát Tiên tại Tổ dân phố 13, thị trấn Cát
Tiên, huyện Cát Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất cho ông Trịnh Ngọc Son.
Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin cuối cùng nếu không có tổ chức, cá nhân
nào tranh chấp, khiếu nại đối với 1 giấy CNQSD đất trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng
nhận QSD đất cho ông Trịnh Ngọc Son. Các tranh chấp, khiếu nại về sau Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Hộ bà Phạm Thị Thu Thủy được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số hiệu R
255951 ngày 22/12/2000, vào sổ theo dõi số 382, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 14, xã Đinh Trang Thượng, diện tích: 19.000 m2 CLN. Nay thuộc
một phần thửa 49, tờ bản đồ số 48 đo năm 2016.
- Thời hạn sử dụng: đến 15/10/2043 đối với đất CLN.
Năm 2012, hộ bà Phạm Thị Thu Thủy chuyển nhượng QSDĐ cho ông Yên Văn Mậu thường
trú tại Thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, trong quá trình chuyển nhượng
hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và hộ bà Phạm
Thị Thu Thủy đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Yên Văn Mậu.
Hiện nay, hộ bà Phạm Thị Thu Thủy ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Trang Thượng hoặc Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy
định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu
nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính,
tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp
lại giấy CNQSD đất cho ông (bà): Yên Văn Mậu theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau
này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
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